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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr 02/2015 van 29 januari 2015

Betreft: Machtigingsaanvraag ingediend in naam van de Directie-generaal Zelfstandigen van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (DGZ) om vanwege de FOD Financiën gegevens te
bekomen uit de databank TAXI_AS voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (AF-MA-2015009)

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 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(kortweg het RSVZ) ontvangen op 11/09/2014;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Fedict op 07/11/2014;
Gelet op de zitting van het Comité van 18/12/2014 waar het Comité besliste dat de vraag van het
RSVZ in naam van de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid niet in staat van wijzen was;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 29 januari 2015, na beraadslaging, als volgt:
I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
(R.S.V.Z.) heeft op

.

11/09/2014 een aanvraag ingediend voor toegang tot de database TAXI_AS voor zichzelf

.

alsook voor de FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen (FOD SZ DGZ, hierna "de DGZ").

.

1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

2. TAXI_AS is een databank van de FOD Financiën die openbare instellingen van de sociale
zekerheid en gelijkgestelde instellingen toelaat gegevens te raadplegen van het
aanslagbiljet van natuurlijke personen.
3. Het RSVZ en de DGZ wensen door middel van een web service de gegevens van de
databank TAXI_AS synchroon te raadplegen, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ).
4. Gelet op de wens van de leden van het Sectoraal comité om bijkomende informatie te
verkrijgen met betrekking tot de aanvraag van de DGZ werd de aanvraag door het Comité
in de vergadering van 18/12/2014 gesplitst en werd de behandeling van de aanvraag van
de DGZ uitgesteld. De bijkomende informatie-elementen werden op 12 januari 2015 aan
het Comité verstrekt.
II. CONTEXT VAN DE AANVRAAG
5. Het RSVZ, dat de aanvraag indiende in naam van de DGZ, is een gedecentraliseerde
openbare instelling van sociale zekerheid, bekleed met rechtspersoonlijkheid, belast met het
beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
6. Het RSVZ treedt onder meer op als beheerinstelling van een secundair netwerk in de zin
van 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 .
7. Het netwerk voor gegevensuitwisseling van het stelsel van de zelfstandigen omvat het
RSVZ, de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ DGZ) en de Sociale
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.
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8. Bijgevolg dient het RSVZ een aanvraag in voor eigen rekening maar ook voor rekening van
de DGZ. De sociale verzekeringsfondsen zullen geen rechtstreekse toegang hebben tot
TAXI_AS.
9. Het RSVZ telt onder zijn opdrachten de controle op de verplichtingen van de zelfstandigen
en ondernemingen. De DGZ dient op haar beurt de activiteiten te controleren van de sociale
zekerheidskassen.
10. Bovendien zal de toegang tot de gevraagde gegevens toelaten de solvabiliteit van de
betrokkenen te evalueren in het raam van verschillende procedures waarbij het RSVZ en de
DGZ zijn betrokken.
III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A.

DRAAGWIJDTE VAN ONDERHAVIGE BERAADSLAGING

11. De aanvraag van het RSVZ voor eigen rekening mondde uit in de beraadslaging van het
Comité nr. 38 /2014 van 18 december 2014.
12. De hiernavolgende analyse betreft enkel de aanvraag van het RSVZ in naam van de DGZ.
B.

ONTVANKELIJKHEID

13. Krachtens artikel 36bis WVP, "vereist elke elektronische mededeling van persoonsgegevens
door een federale overheidsdienst of door een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
die onder de federale overheid ressorteert een principiële machtiging (van het bevoegd
sectoraal comité)".
14. Het is de taak van dit Comité om na te gaan “ of deze mededeling enerzijds nodig is voor de

implementatie van de opdrachten die toevertrouwd worden door of krachtens de wet aan
de vragende federale overheid en anderzijds of deze mededeling in zijn diverse aspecten
compatibel is met al de geldige normen inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer wat de verwerking van de persoonsgegevens betreft .” (Parl. Doc 50, 20012002, nr. 1940/004).
15. De databank met persoonsgegevens "TAXI_AS" die het onderwerp vormt van onderhavige
aanvraag behoort tot de bevoegdheid van de FOD Financiën. Onderhavige aanvraag betreft
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dus een elektronische gegevensdoorgifte van de FOD Financiën naar de aanvrager. Het
Comité is derhalve bevoegd.
C.

TEN GRONDE
1. FINALITEITSBEGINSEL

16. Artikel 4, § 1, 2°, WVP laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de gegevens
mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die
doeleinden.
17. De TAXI_AS gegevensstroom zal door de DGZ gebruikt worden voor twee grote soorten
doeleinden:
a. Controle op de onderworpenheid en de betaling van bijdragen;
b. Solvabiliteitsonderzoek van de verzekeringsplichtigen.
18. Deze twee doeleinden zijn opgenomen in eenzelfde machtigingsaanvraag bij het Comité
vermits, zoals blijkt uit onderstaande tabel, eenzelfde dienst verschillende doeleinden kan
nastreven en dit met dezelfde dossierbeheerders (voor meer efficiëntie wordt polyvalentie
van de ambtenaren gevraagd ten opzichte van de opdrachten).
1.INSPECTIEDIENST

Controle + solvabiliteit

2.COMMISSIE VOOR VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN

Solvabiliteit

19. Deze doeleinden omvatten verschillende procedures waarbij de raadpleging van de
gegevensstroom TAXI_AS noodzakelijk blijkt. Zij worden hierna beschreven.

a) Doeleinden "Controle"
20. De gegevensstroom TAXI_AS zal gebruikt worden voor de controle op de Sociale
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.
21. Deze controle vormt een van de opdrachten van de DGZ. Deze controle omvat bijvoorbeeld
het rekening houden met de juiste fiscale inkomsten voor de berekening van de bijdragen,
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de

audit1

van

de

beslissingen

van

niet-invordering

genomen

door

het

sociaal

verzekeringsfonds, of nog de controle op de verificatieprocedure door de fondsen van
aangegeven inkomsten bij aanvragen om vrijstelling.
22. De dienst inspectie controleert onder meer de juistheid van de gegevens die door het fonds
gebruikt worden op het ogenblik dat het zijn beslissing neemt, onder meer inzake
oninvorderbaarheid van schuldvorderingen2: heeft het fonds wel degelijk rekening
gehouden met belangrijkere inkomsten die eventueel werden aangegeven en ingekohierd in
de volgende jaren – en waar het rekening moet mee houden om zijn beslissing te herzien?
23. De beslissing tot invorderbaarheid is tijdelijk, het gaat enkel om een opschorting van
vervolging verlengd door de maatregelen inzake verjaring. De solvabiliteitstoestand wordt
om de 5 jaar herzien, telkens wanneer de verjaring wordt gestuit. De invordering van de
schuld

kan

worden

hernomen

wanneer

de

financiële

situatie

(en

dus

de

solvabiliteitstoestand) van de zelfstandige verbetert.
24. Volgens de door de dienst inspectie verstrekte bijkomende inlichtingen bestaat de algemene
controleopdracht van de Inspectie, in opdracht van de bevoegde minister inzake het sociaal
statuut

van

de

zelfstandigen,

onder

meer

uit

het

controleren

of

de

sociale

verzekeringsfondsen de reglementering en richtlijnen op een correcte en uniforme wijze
toepassen en respecteren. Deze waarborg berust op een permanente controle.
25. Hij moet naar aanleiding van concrete individuele vragen, veelal afkomstig van de
Commissie voor vrijstelling van bijdragen, eveneens de sociale, fiscale en/of financiële
toestand van zelfstandigen (en rechtspersonen) controleren.
26. Met andere woorden, de kwestie van toegang tot TAXI_AS moet gekoppeld worden aan de
wettelijke opdracht van de dienst Inspectie, namelijk ervoor zorgen dat iedere persoon die
ertoe gehouden is bij te dragen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, dit ook correct
doet (van openbare aard) en dat zodoende de gelijkheid van alle zelfstandigen
gewaarborgd blijft.

1

De term moet door het Comité niet begrepen worden in de strikte maar in een ruimere zin aangezien deze toegepast wordt
op basis van de stukken van het dossier maar tevens door controle a posteriori van fiscale gegevens die al dan niet door de
fondsen werden gebruikt om hun beslissing te nemen.
2

De socialeverzekeringsfondsen kunnen afzien van de vervolging van hun aangeslotenen door de schulden oninvorderbaar te
verklaren ingeval van vastgestelde insolvabiliteit. Deze verklaring van oninvorderbaarheid dient in de meeste gevallen
vergezeld te zijn van een solvabiliteitsonderzoek dat op vraag van het fonds uitgevoerd wordt door de dienst INSPECTIE van
het RSVZ. Hiertoe wordt de sociale, fiscale en/of financiële toestand van de aangeslotene onderzocht om zijn
solvabiliteitstoestand te kunnen beoordelen.
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27. Bijgevolg is het voor de dienst Inspectie noodzakelijk, indien hij deze opdracht met kennis
van zaken wil vervullen (volgens het beginsel van deugdelijk bestuur), dat hij niet alleen
kan

controleren

of

de

fondsen

een

beslissing

hebben

genomen

conform

de

reglementering/richtlijnen, maar ook of de gegevens waarop de fondsen zich hebben
gebaseerd voor het nemen van hun beslissing (inzake inkomsten, oninvorderbaar bedrag,
enz.) wel degelijk overeenstemmen met de realiteit : zijn de inkomsten die in aanmerking
werden genomen (die in principe gebaseerd zijn op de door de fiscus via het RSVZ
meegedeelde inkomsten) wel degelijk de juiste; werden de verminderingen/verdelingen niet
onterecht toegepast, klopt het dat er geen beschikbare inkomsten zijn, enz.
28. Ditzelfde principe geldt voor de individuele onderzoeken die gevraagd worden aan de dienst
Inspectie waarbij het vertrekpunt in het algemeen de verklaring op eer is van de aanvrager
en waar erover moet gewaakt worden dat de lastgever (voornamelijk de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen) een beslissing kan nemen met kennis van zaken en beoordelen of
er voldaan werd aan de wettelijke vereiste van staat van behoefte of nakende staat van
behoefte.
29. Een dergelijke controle gebeurt momenteel steeds op een ad hoc en tijdrovende wijze (cf.
onder meer artikel 22/23bis van het Koninklijk besluit nr. 38 dat aan de dienst Inspectie de
wettelijke mogelijkheid biedt bij de FOD Financiën alle informatie op te vragen die hij
noodzakelijk acht met het oog op de toepassing van het sociaal statuut van de
zelfstandigen/ met het oog op de uitvoering van de gevraagde opdracht en deze laatste is
verplicht deze informatie te verstrekken (schriftelijk (papieren procedure) of via een
raadpleging ter plaatse) waarbij het momenteel niet altijd mogelijk is een "gelijke
behandeling" van de dossiers te waarborgen.
30. Het is tevens vanuit het oogpunt administratieve vereenvoudiging (en de gelijke
behandeling van dossiers) dat de dienst Inspectie via raadpleging van TAXI_AS een
eenvoudige toegang vraagt tot de inkomstengegevens die beschikbaar zijn in de schoot van
de FOD Financiën en die moeten omkaderd worden door de wettelijke opdracht(en) en het
voormelde doeleinde.

b) Doeleinde "Solvabiliteit"
31. De toegang tot TAXI_AS zal eveneens toelaten de solvabiliteit van de betrokkenen te
verifiëren.
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32. Volgens de door de aanvrager verstrekte bijkomende inlichtingen vraagt de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen een toegang tot TAXI_AS om:


te controleren dat de verklaringen die door de aanvragers worden ingediend bij de
CVB betreffende hun solvabiliteitssituatie volledig en correct zijn op het moment
waarop zij zich uitspreekt;



de nieuwe procedure uit te voeren voor ambtshalve herziening van de beslissingen
die op zich een belangrijke waarschuwing inhoudt; zij laat toe dat de Commissie
haar gunstige beslissing omzet in een weigering wanneer blijkt dat de zelfstandige
voor de vrijgestelde periode over belangrijke beroepsinkomsten beschikte die
aantonen dat de ingeroepen staat van behoefte niet bestaat.

33. De Commissie voor vrijstelling van bijdragen vraagt momenteel ongeveer 20.000 fiscale
raadplegingen per jaar aan de belastingadministratie.
34. De zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen in hoofdberoep of na de pensioenleeftijd, die
menen dat zij zich in een staat van behoefte bevinden of in een situatie die hierbij aanleunt,
kunnen een aanvraag voor vrijstelling indienen bij de Commissie voor vrijstelling van
bijdragen (CVB) (via hun sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen) om geheel of
gedeeltelijk vrijgesteld te worden van bijdragen.
35. De CVB onderzoekt zowel de Belgische als de buitenlandse inkomsten, de inkomsten als
zelfstandige en als loontrekkende, de vervangingsinkomsten, roerende en onroerende
inkomsten, bedrijfsresultaten, afgesloten leningen, het aantal kinderen ten laste, de
betaalde of ontvangen onderhoudsuitkeringen, belastingschulden….
36. De CVB oordeelt op basis van stukken zoals bepaald door artikel 90 § 4 van het ARS. Zij
beoordeelt de situatie van de aanvrager op het ogenblik waarop zij zich uitspreekt. De door
de aanvrager ingediende bewijsstukken betreffen zijn situatie op het moment van indiening
van zijn aanvraag. Deze informatie kan tijdens de hoorzitting worden aangevuld door
documenten of inlichtingen aangaande zijn huidige situatie.
37. De fiscale administratie deelt op aanvraag van de griffie de beroepsinkomsten als
zelfstandige mee van de aanvrager, van zijn echtgenote en sommige leden van zijn gezin
krachtens de toepasselijke wetgeving. Indien nodig wordt een fiscaal onderzoek bij de
belastingadministratie gevraagd aan de dienst Inspectie van de DGZ.
38. Vanaf 1 januari 2015 (cf. art 89bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van 24 januari
2014 in het Koninklijk besluit van 19 december 1967, houdende algemeen reglement in
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uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen) zullen de aanvragen voor vrijstelling of tot opheffing van
hun hoofdelijke aansprakelijkheid ingediend door een zelfstandige slechts geregistreerd
worden indien de aanvrager een schatting meedeelt van zijn zelfstandige inkomsten van
het lopende jaar en de twee jaren die hieraan voorafgaan. Deze schatting kan aangepast
worden tot op de dag van de hoorzitting.
39. Het is belangrijk dat de CVB deze schattingen kan vergelijken met de inkomsten die voor de
betrokken jaren doorgegeven worden door de fiscale administratie aangezien zelfstandigen
vaak niet in staat zijn om inkomsten van de voorbije jaren te bewijzen aan de hand van
stukken.
40. Tegen de beslissingen van de CVB is geen beroep mogelijk maar er is voorzien in een
ambtshalve

herzieningsprocedure:

vanaf

2015 zullen de

toegekende

vrijstellingen

geannuleerd worden indien blijkt dat de definitieve inkomsten van de jaren waarvoor de
Commissie

een

vrijstelling

toekende

hoger

liggen

dan

een

wettelijk

bepaald

minimumbedrag. In het belang van de zelfstandigen is het dus verkieslijk dat de officiële
inkomsten gekend zijn alvorens de beslissing wordt genomen teneinde een eventuele latere
annulering van de vrijstelling te vermijden (cf. artikel 17 van het koninklijk besluit zoals
vervangen door artikel 12 van de wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de
berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen).

c) Conclusie
41. Gelet op het geheel van toepasselijke wettelijke bepalingen 3 en de afzonderlijke uitleg die in
de aanvraag werd verstrekt bij elk doeleinde, oordeelt het Comité dat de beoogde
verwerking gebeurt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden in het licht van artikel 4, §1, 2° van de WVP.
42. Tevens dient het ontbreken van onverenigbaarheid van de beoogde verwerking met het
doeleinde van de oorspronkelijke verwerking onderzocht te worden (de verwerking van
fiscale gegevens door de FOD Financiën). Dit onderzoek dient onder meer rekening te
houden met de redelijke verwachtingen van de betrokkenen en de toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalingen (artikel 4, §1, 2° van de WVP). In dit verband merkt het
Comité op dat:

3

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.
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a. 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".
b. 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 besturen van de Gemeenschappen.
43. Gelet op wat voorafgaat oordeelt het Comité dat de latere verwerking door de DGZ niet
onverenigbaar zijn met de gegevensverwerking van de FOD Financiën in het licht van
artikel 4, §1, 2° van de WVP.
2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

2.1. Aard van de gegevens
44. Artikel 4, § 1, 3° van de WVP stelt dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en
niet overmatig dienen te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen
of waarvoor zij verder worden verwerkt.
45. In hun gezamenlijke aanvraag vragen het RSVZ en de DGZ toegang tot 283 gegevens van
de TAXI_AS databank van de FOD Financiën. De aanvrager verstrekte de precieze en juiste
benaming van deze gegevens in een tabel als bijlage bij de aanvraag. Deze gegevens
werden in de aanvraag gehergroepeerd in "functionele blokken". Iedere dienst zal toegang
hebben tot verschillende gegevens voor verschillende doeleinden die kaderen in een of
andere soort doeleinde "controle" of "solvabiliteit" (zie punten 18 tot 23).
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46. Voor een beter begrip wordt als bijlage bij onderhavige beraadslaging een samenvattende
tabel gevoegd

met

de

door

het

RSVZ en

de

DGZ

gevraagde

gegevens,

de

overeenstemmende doeleinden en de betrokken diensten.
47. Deze samengevoegde gegevens kunnen als volgt worden voorgesteld, per groep:


Kenmerkende gegevens



Gegevens betreffende de identificatie van het aanslagbiljet



Gegevens van persoonlijke aard en gezinslast;



Bepaalde gegevens betreffende onroerende inkomsten in België en in het
buitenland en sommige gegevens van de desbetreffende berekeningen in het
aanslagbiljet;



Bepaalde gegevens betreffende de wedden, lonen, werkloosheidsvergoedingen,
wettelijke

ziekte-

of

invaliditeitsuitkeringen,

vervangingsinkomsten

en

prepensioenen en sommige gegevens van de desbetreffende berekeningen in het
aanslagbiljet;


Bepaalde gegevens betreffende de pensioenen en sommige gegevens van de
desbetreffende berekeningen in het aanslagbiljet;



Ontvangen onderhoudsuitkeringen;



Bepaalde gegevens betreffende inkomsten uit kapitalen en roerende goederen en
sommige gegevens van de desbetreffende berekeningen in het aanslagbiljet;



Bepaalde gegevens betreffende voorafgaande verliezen en aftrekbare uitgaven;



Bepaalde gegevens betreffende intresten en kapitaalaflossingen; leningen en
individuele levensverzekeringspremies die recht geven op een fiscaal voordeel;



Uitgaven die recht geven op belastingvermindering;



Bepaalde gegevens betreffende diverse roerende inkomsten en andere diverse
inkomsten en sommige gegevens van de desbetreffende berekeningen in dit raam
in het aanslagbiljet;



Gegevens betreffende de vergoedingen van de bedrijfsleiders en sommige
gegevens van de desbetreffende berekeningen in dit raam in het aanslagbiljet;



Gegevens

betreffende

landbouwondernemingen

winsten
en

van

sommige

industriële,

gegevens

van

commerciële
de

of

desbetreffende

berekeningen in het aanslagbiljet;


Gegevens betreffende de opbrengsten van vrije beroepen, opdrachten, ambten of
andere lucratieve bezigheden en sommige gegevens van de desbetreffende
berekeningen in het aanslagbiljet;



Gegevens

betreffende

meewerkende

wettelijk

de

bezoldiging

samenwonenden

van
en

desbetreffende berekeningen in het aanslagbiljet;

meewerkende
sommige

echtgenoten

gegevens

van

en
de
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Gegevens

betreffende

de

opbrengsten

en

winsten

van

een

vroegere

beroepsactiviteit en sommige gegevens van de desbetreffende berekeningen in het
aanslagbiljet;


Datum van eerste vestiging als zelfstandige.

48. Het Comité stelt vast dat de toegang tot de databank TAXI_AS van de FOD Financiën en tot
de gevraagde gegevens in deze databank in functie van de diensten en hun doeleinden,
beantwoordt aan de voorschriften van artikel 4, §1, 3° van de WVP vermits zij noodzakelijk
zijn voor alle inde aanvraag vermelde doeleinden (punt C.1) die door elke dienst worden
nagestreefd in het raam van zijn opdrachten.
49. Het Comité stelt eveneens vast dat ook fiscale gegevens van andere dan de gecontroleerde
persoon zullen kunnen geraadpleegd worden door de DGZ. In bepaalde specifieke gevallen
zullen de gegevens van sommige gezinsleden4, van de partner5 of ex-partner6 door
sommige diensten kunnen geraadpleegd worden binnen het strikt noodzakelijke kader van
hun uitgevoerde opdrachten.
50. Het gebruik van elke groep gegevens werd gedetailleerd voorgesteld in de door het Comité
ontvangen aanvraag. Het Comité herhaalt dat iedere dienst de gegevens strikt zal
gebruiken in functie van zijn specifieke noden en specifieke doeleinden die hij dient te
verwezenlijken en conform de bij onderhavige beraadslaging gevoegde tabel. Daarenboven
mag de toegang tot fiscale gegevens van vroegere aanslagjaren 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.
51. Bovendien zal elke dienst een lijst ter beschikking houden van het Comité met alle
ambtenaren die gemachtigd worden om toegang te hebben tot de TAXI_AS gegevens met
vermelding van het beoogde doeleinde en de gegevens die mogen worden geraadpleegd.

4

Deze gegevens zullen uitsluitend geraadpleegd worden door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen voor een periode
die niet verder teruggaat dan N-3.
5

Deze gegevens zullen uitsluitend geraadpleegd worden door de volgende diensten: Verplichtingen, Internationaal, Inspectie,
CNH-Betwistingen, voor een periode die niet verder teruggaat dan N-8.
6

Deze gegevens zullen uitsluitend geraadpleegd worden door de volgende diensten: Verplichtingen, Internationaal, Inspectie,
voor een periode die niet verder teruggaat dan N-8.
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2.2. Bewaringstermijn voor de gegevens (artikel 4, §1, 5° van de WVP)
52. Met betrekking tot de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat de gegevens niet
langer bewaard mogen worden dan nodig voor het verwezenlijken van het doeleinde
waarvoor ze werden ingezameld.
53. De

aanvrager

bezorgde

aan

het

Comité

een

algemene

beschrijving

van

de

bewaringstermijnen in functie van het gebruik van de gegevens.
54. Het Comité neemt hiervan akte. Het vraagt eveneens dat door elke dienst een tabel met de
precieze bewaringstermijnen zou worden opgemaakt en op eenvoudige vraag ter
beschikking van het Comité zou gesteld worden.
55. Het Comité meent bovendien dat er in de praktijk een onderscheid dient gemaakt te
worden tussen verschillende bewaringsmethoden in de tijd. De behandeling van een lopend
"operationeel dossier" vereist een zodanige bewaringswijze dat de gegevens beschikbaar en
toegankelijk zijn voor de ambtenaren die belast zijn met het dossierbeheer.
56. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd dient de gekozen bewaringswijze nog slechts
een beperkte toegang en beschikbaarheid aan de gegevens te verlenen. Dergelijke
bewaring moet toelaten eventuele andere doeleinden van de bewaring te beantwoorden,
zoals de naleving van wettelijke bepalingen inzake verjaring of uitvoering van een
administratieve controle. Zodra bewaring niet langer nuttig is moeten de gegevens niet
langer worden bewaard.

2.3. Frequentie van de toegang
57. De aanvrager wenst een permanente toegang.
58. De aanvrager motiveert dit door te stellen dat de dossierbeheerders dagelijks dossiers
behandelen zoals bedoeld door de aanvraag.
59. Het Comité acht de aanvraag voor permanente toegang passend in het licht van artikel 4,
§1, 3° van de WVP.
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60. De toegang wordt tevens gevraagd voor onbepaalde duur. De verwezenlijking van de
vermelde doeleinden werd immers niet beperkt in de tijd. Het Comité stelt derhalve vast dat
met het oog op de verwezenlijking van de vermelde doeleinden een machtiging voor
onbepaalde duur gepast is (artikel 4, §1, 3° van de WVP).

2.4. Bestemmelingen en/of derden aan wie de gegevens worden meegedeeld
61. Volgens de aanvrager zullen de gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de
dossierbeheerders,

verificateurs,

dienstverantwoordelijken,

sociale

inspecteurs

en

controleurs, commissieleden, ambtenaren van de griffie, ambtenaren belast met de
betwistingen van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.
62. Enkel deze personen zullen gemachtigd worden om toegang te hebben tot de gegevens
volgens het "need to know" principe. Andere actoren die werkzaam zijn in dezelfde sector
of een gelijkaardig doeleinde nastreven (bijvoorbeeld inzake kinderopvang) krijgen geen
toegang tot de gegevens van de FOD Financiën.
63. De gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan de
sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, gerechtsdeurwaarders of advocaten, voor
de specifieke noden eigen aan de betrokken procedures. Het Comité oordeelt in dit verband
dat de DGZ erover zal moeten waken dat de vertrouwelijkheid van de meegedeelde
gegevens wordt geëerbiedigd, bijvoorbeeld via een vertrouwelijkheidsverbintenis met de
fondsen.
64. In het licht van artikel 4, § 1, 3° van de WVP heeft het Comité geen enkel bezwaar dat de
in punt 16 vermelde 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.
3. TRANSPARANTIEBEGINSEL (artikelen 4, § 1, 1° en 9 tot 15bis van de WVP)
65. Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke gegevensverwerking een verwerking is die op
transparante wijze plaatsvindt. De verplichte kennisgeving in de zin van artikel 9, § 2 van
de WVP vormt een van de hoekstenen van een transparante verwerking.
66. In onderhavig geval zullen de geplande gegevensverwerkingen evenwel uitgevoerd worden
krachtens een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet. Overeenkomstig artikel
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9, § 2, tweede lid b) van de WVP is in dit geval een vrijstelling van toepassing. Deze
vrijstelling belet evenwel niet dat het Comité zich kan vergewissen van het bestaan van
passende waarborgen voor de bescherming van de fundamentele rechten van de
betrokkenen.
67. In dit verband stelt het Comité vast dat formulier A van de Commissie voor Vrijstelling van
Bijdragen verwijst naar de WVP en de betrokkenen onder meer informeert over hun recht
op toegang. Bovendien verwijst de vragenlijst Mod. 1701 die verstuurd wordt in het raam
van de opsporing en de onderworpenheid naar de mogelijkheid om de fiscale gegevens
waarop de administratie zich baseert te verbeteren en informeert de betrokkenen over de
oorsprong

van

de

gegevens.

Het

Comité

beveelt

niettemin

aan

dat

deze

informatieverstrekking veralgemeend zou worden en uitgebreid tot alle diensten en
doeleinden waarvoor een toegang tot de databank TAXI_AS zal plaatsvinden.
4. INFORMATIEVEILIGHEID
68. De DGZ maakt deel uit van de Sociale Zekerheid en is 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 hij beschikt
over een consulent inzake informatieveiligheid waarvan de aanduidding werd voorgelegd
aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, en over een
veiligheidsplan met vermelding van alle voor de uitvoering ervan noodzakelijke middelen.
De door de aanvrager genomen veiligheidsmaatregelen kunnen als passend worden
bestempeld.
69. De DGZ zal erover moeten waken dat de sociale verzekeringsfondsen aan wie zij sommige
in onderhavige beraadslaging bedoelde gegevens zou meedelen de nodige technische en
organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens
te waarborgen.
70. Wat de FOD Financiën betreft heeft het Comité geen bijzondere opmerkingen aangezien
deze elementen reeds werden onderzocht in vroegere beraadslagingen.
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OM DEZE REDENEN
Het Comité
1° machtigt de FOD Financiën om de bedoelde gegevens mee te delen aan de DGZ onder de in
onderhavige machtiging gestelde voorwaarden (onder andere in de punten 50, 63 en 69) en zolang
deze worden vervuld.
2° bepaalt zich het recht voor te behouden in voorkomend geval en op geregelde tijdstippen de
effectieve en duurzame uitvoering te controleren van de technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen conform de stand van de techniek en van aard om de aanwezige risico's
adequaat te dekken. In dit verband beveelt het Comité de DGZ aan iedere relevante wijziging in de
beveiliging van de toegelaten verwerkingen ter kennis te brengen van het Comité;
3° bepaalt dat de DGZ een tabel ter beschikking van het Comité moet stellen met vermelding van
de individueel verleende toegangen alsook een tabel betreffende de bewaring van de gegevens (zie
punten 51 en 54 van onderhavige beraadslaging).

Voor de Wnd. Administrateur, afw.

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

Wnd. Afdelingshoofd ORM
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BIJLAGE 6 bis - Rechtsgronden per functioneel blok van gevraagde gegevens, per doeleinde en per dienst
Diensten van de FOD Sociale Zekerheid DG
Zelfstandigen (FOD SZ DGZ)

Diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.)

FUNCTIONELE BLOKKEN
GEGEVENS

VERPLICHTINGEN
INTERNATIONAAL
INSPECTIE
CNH (Betwistingen)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

1. INLICHTINGEN VAN
PERSOONLIJKE AARD
GEZINSLAST

2. INKOMSTEN VAN
ONROERENDE
GOEDEREN

3. WEDDEN/LONEN
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, ZIEKTE-EN
INVALIDITEITSUITKERINGEN,
VERVANGINGSINKOMENS

1 tot 8
(zijnde 8
gegevens)

9 tot 37
(zijnde 29
gegevens)

38 tot 108
(zijnde 71
gegevens)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
Solvabiliteit:
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36
Solvabiliteit:
27 à 29
Nr.40
39,
11,19,22,2
39,40
5,26,29,32,
32 à 34
33,36
28

PENSIOENEN

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

1 tot 8
(zijnde 8
gegevens)

-

Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
103 tot 108
34
Solvabiliteit:
(zijnde 6
Nr.
gegevens)
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Controle:
Nr. 20, 21

-

Controle:
Nr. 20, 21

VENNOOTSCHAPPEN
VOB/VENNOOTSCHAPPEN PMP

Nr. van de
gegevens (zie
bijlage 5)

1 tot 8/(zijnde 8
gegevens /-)

36 tot 37/(zijnde 2
gegevens /-)

103 tot 108/(zijnde 6
gegevens /-)

DOELEINDE
WETTELIJKE BASIS

(nr. van de nota's
op het einde van
deze bijlage)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26, 39, 40/-

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

AGA

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

1 tot 8
(zijnde 8
gegevens)

36 tot 37
(zijnde 2
gegevens)

103 tot 108
(zijnde 6
gegevens)

INSPECTIE

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

CVB

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

Nr. van de
gegevens
(nr. van de
(zie
nota's op het
bijlage 5)
einde van
deze bijlage)

Controle:
Nr.24
1 tot 8
Nr. 38 tot
(zijnde 8
40
gegevens)
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

1 tot 8
(zijnde 8
gegevens)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37
39, 40

Solvabiliteit:
Nr.30

Controle:
Nr.24
9 tot 37
Nr. 38 tot
(soit 29
40
gegevens)
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

9 tot 37
(zijnde 29
gegevens)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr.30

Controle:
Nr.24
38 tot 108
Nr. 38 tot
(zijnde 71
40
gegevens)
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

103 tot
108
(zijnde 6
gegevens)

Solvabiliteit:

Nr.
30,39,40

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37
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Diensten van de FOD Sociale Zekerheid DG
Zelfstandigen (FOD SZ DGZ)

Diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.)

FUNCTIONELE BLOKKEN
GEGEVENS

VERPLICHTINGEN
INTERNATIONAAL
INSPECTIE
CNH (Betwistingen)

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

PENSIOENEN

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34

4. PENSIOENEN

5. ONTVANGEN
ONDERHOUDSUITKERINGEN

109 tot 138 Solvabiliteit:
(zijnde 30)
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36
Solvabiliteit:
Nr.
139 tot 143
11,19,22,2
(zijnde 5)
5,26,29,32,
33,36

VENNOOTSCHAPPEN
VOB/VENNOOTSCHAPPEN PMP

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE BASIS

(nr. van de nota's
op het einde van
deze bijlage)

AGA

Nr. van de
gegevens

INSPECTIE

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

-

-

135 tot 138/(zijnde 4/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

135 tot 138
(zijnde 4)

Solvabiliteit:

-

-

139 tot 143/(zijnde 5/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

139 tot 143
(zijnde 5)

Solvabiliteit:

-

-

144 tot 145/(zijnde 2/- )

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

144 tot 145
(zijnde 2)

Solvabiliteit:

146 tot 149/(zijnde 4/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

146 tot 149
(zijnde 4)

Solvabiliteit:

Nr.30

Nr.30

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

CVB

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op het
einde van
deze bijlage)

Controle:
Nr.24
109 tot
109 tot
Nr. 38 tot
138
138
40
(zijnde 30)
(zijnde 30)
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

139
tot143
(zijnde 5)

Solvabiliteit: 139 tot143
Nr. 31 et 37 (zijnde 5)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

144 tot
145
(zijnde 2)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

144 tot
145
(zijnde 2)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

146 tot
149
(zijnde 4)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

146 tot
149
(zijnde 4)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:

6. INKOMSTEN UIT
KAPITALEN EN ROERENDE
GOEDEREN

7. VORIGE VERLIEZEN EN
AFTREKBARE
BESTEDINGEN

144 tot 145
(zijnde 2)

Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34

146 tot 149 Solvabiliteit: 146 tot 149
(zijnde 4)
(zijnde 4)
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36

Controle:
Nr. 20, 21

Nr.30

Nr.30
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Diensten van de FOD Sociale Zekerheid DG
Zelfstandigen (FOD SZ DGZ)

Diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.)

FUNCTIONELE BLOKKEN
GEGEVENS

VERPLICHTINGEN
INTERNATIONAAL
INSPECTIE
CNH (Betwistingen)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

PENSIOENEN

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

VENNOOTSCHAPPEN
VOB/VENNOOTSCHAPPEN PMP

Nr. van de
gegevens (zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE BASIS

AGA

(nr. van de nota's
op het einde van
deze bijlage)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

INSPECTIE

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

CVB

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

Nr. van de
gegevens
(nr. van de
(zie
nota's op het
bijlage 5)
einde van
deze bijlage)

Solvabiliteit:

8. INTRESTEN EN
KAPITAALAFLOSSINGEN
VAN LENINGEN

150 tot 152
(zijnde 3)

Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36

-

150 tot 152/(zijnde 3/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

150 tot 152
(zijnde 3)

Solvabiliteit:

-

153/(zijnde 1/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

153
(zijnde 1)

Solvabiliteit:

171 tot 172/
171 tot 172
(zijnde 2/2)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle: 19, 23

171 tot 172
(zijnde 2)

196,198, 199/
173 tot 199
(Soit 3/27)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle: 19, 23

196,198,
199
(zijnde 3)

Nr.30

150 tot
152
(zijnde 3)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

150 tot
152
(zijnde 3)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

153
(zijnde 1)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

153
(zijnde 1)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Controle:
154 tot
Nr.24, 38
172
Solvabiliteit:
(zijnde 19)
Nr. 31 et 37

171 tot
172
(zijnde 2)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Controle:
173 tot
173 tot
Nr.24, 38
199
199
Solvabiliteit:
(zijnde 27)
(zijnde 27)
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:

9. UITGAVEN DIE RECHT
GEVEN OP
BELASTINGVERMINDERING

10. DIVERSE INKOMSTEN

11. BEZOLDIGINGEN VAN
BEDRIJFSLEIDERS

153
(zijnde 1)

Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34

154 tot 172
Solvabiliteit:
(zijnde 19)
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
173 tot 199 Solvabiliteit: 173 tot 199
(zijnde 27)
(zijnde 27)
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36

Controle:
Nr. 20, 21

Nr.30

Solvabiliteit:

Nr.30

Solvabiliteit:

Nr.30
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Diensten van de FOD Sociale Zekerheid DG
Zelfstandigen (FOD SZ DGZ)

Diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.)

FUNCTIONELE BLOKKEN
GEGEVENS

VERPLICHTINGEN
INTERNATIONAAL
INSPECTIE
CNH (Betwistingen)
Nr. van de
gegevens

12. WINST VERKREGEN
DOOR EXPLOITANTEN VAN
NIJVERHEIDS-, HANDELS- 200 tot 225
OF LANDBOUW(zijnde 26)
ONDERNEMINGEN

13. BATEN VERKREGEN
DOOR BEOEFENAARS VAN
226 tot 253
EEN VRIJ BEROEP, EEN
AMBT, EEN POST OF EEN (zijnde 28)
WINSTGEVENDE
BEZIGHEID
14. BEZOLDIGINGEN
VERKREGEN DOOR
MEEWERKENDE
ECHTGENOTEN EN WETTELIJK
SAMENWONDENDE
PARTNERS

15. WINST EN BATEN VAN
EEN VORIGE
BEROEPSWERKZAAMHEID

16. EERSTE VESTIGING ALS
ZELFSTANDIGE

254 tot 263
(zijnde 10)

264 tot 279
(zijnde 16)

280
(zijnde 1)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
Solvabiliteit:
Nr.
11,19,22,25,26
29,32,33,36

Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
Solvabiliteit:
Nr.
11,19,22,25,26
29,32,33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
Solvabiliteit:
Nr.
11,19,22,25,26
29,32,33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34
Solvabiliteit:
Nr.
11,19,22,25,26
,29,32,33,36
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34

PENSIOENEN

VENNOOTSCHAPPEN
VOB/VENNOOTSCHAPPEN PMP

AGA

INSPECTIE

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

Nr. van de
gegevens

200 tot 225
(zijnde 26)

Controle:
Nr. 20, 21

222,223,225/
200 tot 225
(zijnde 3/26)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle:19, 23

222,223,225 Solvabiliteit:
(zijnde 3)
Nr.30

Controle:
200 tot
200 tot
Nr.24, 38
225
225
Solvabiliteit:
(zijnde 26)
(zijnde 26)
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

226 tot 253
(zijnde 28)

Controle:
Nr. 20, 21

250,251,253/
226 tot 253
(zijnde 3/28)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle:19, 23

250,251,253 Solvabiliteit:
(zijnde 3)
Nr.30

Controle:
226 tot
226 tot
Nr.24, 38
253
253
Solvabiliteit:
(zijnde 28)
(zijnde 28)
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

254 tot 263
(zijnde 10)

Controle:
Nr. 20, 21

260 tot 262/(zijnde 3/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

260 tot 262
(zijnde 3)

Controle:
254 tot
254 tot
Nr.24, 38
263
263
Solvabiliteit:
(zijnde 10)
(zijnde 10)
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

264 tot 279
(zijnde 16)

Controle:
Nr. 20, 21

276,277,279/
264 tot 279
(zijnde 3/16)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle:19, 23

Controle:
264 tot
264 tot
Nr.24, 38
279
279
Solvabiliteit:
(zijnde 16)
(zijnde 16)
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

280
(zijnde 1)

Controle:
Nr. 20, 21

280/(zijnde 1/-)

Solvabiliteit:
Nr. 19, 26/-

Controle:
Nr.24, 38
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

DOELEINDE
WETTELIJKE BASIS

Nr. van de
gegevens

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

Solvabiliteit:

Nr.30

276,277,279 Solvabiliteit:
(zijnde 3)
Nr.30

280
(zijnde 1)

Solvabiliteit:

Nr.30

Nr. van de
gegevens

280
(zijnde 1)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

CVB

Nr. van de
gegevens

280
(zijnde 1)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS
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Diensten van de FOD Sociale Zekerheid DG
Zelfstandigen (FOD SZ DGZ)

Diensten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.)

FUNCTIONELE BLOKKEN
GEGEVENS

VERPLICHTINGEN
INTERNATIONAAL
INSPECTIE
CNH (Betwistingen)

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

17. GEZAMENLIJK
BELASTBAAR INKOMEN
- AFZONDERLIJK
BELASTBARE INKOMSTEN

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)
Controle:
Nr. 1 tot 10
12 tot 19
34

PENSIOENEN

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

281 tot 283 Solvabiliteit: 281 tot 283
(zijnde 3)
(zijnde 3)
Nr.
11,19,22,2
5,26,29,32,
33,36

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Controle:
Nr. 20, 21

VENNOOTSCHAPPEN
VOB/VENNOOTSCHAPPEN PMP

Nr. van de
gegevens (zie
bijlage 5)

281 tot 283/
281 tot 283
(zijnde 3/3)

DOELEINDE
WETTELIJKE BASIS

(nr. van de nota's
op het einde van
deze bijlage)

Solvabiliteit:
Nr. 19,26/
Controle: 19, 23

AGA

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

281 tot 283
(zijnde 3)

INSPECTIE

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Solvabiliteit:

Nr.30

Nr. van de
gegevens
(zie
bijlage 5)

281 tot
283
(zijnde 3)

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

(nr. van de
nota's op
het einde
van deze
bijlage)

Controle:
Nr.24, 38
Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

CVB

DOELEINDE
WETTELIJKE
BASIS

Nr. van de
gegevens
(nr. van de
(zie
nota's op het
bijlage 5)
einde van
deze bijlage)

281 tot
283
(zijnde 3)

Solvabiliteit:
Nr. 31 et 37

-REVENU PROFESSIONNEL
Rechtsgronden:
1
NET INDEPENDANT
Artikel
3, §1, 1ste en 2de lid van het Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (KB nr.38) – sociologisch
criterium en fiscaal onderworpenheidscriterium
2
Artikel 3, §1, 4de en 5de lid van het Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (KB nr.38)
3
Artikel 21, §2, 1° van het Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 – Permanente opdracht van het RSVZ van controle op de aansluitingen
4
Verordening (EG) Nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening Nr. 987/2009
tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 – Europese reglementering
5
Artikel 10, §2, 3° van het KB nr. 38 - Artikel 9, 2de lid van het ARS – Ambtshalve aansluiting van zelfstandigen
6
Artikel 23 bis, §2, van het KB nr. 38 - Opdrachten van de inspectiediensten van het RSVZ
7
Artikel 12, §2 van het KB nr. 38 - Code onderworpene: bijkomende activiteit
8
Artikel 35 van het Koninklijk besluit van 19 december 1967 (ARS), houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen)- Code onderworpene: met een bijkomende activiteit gelijkgestelde activiteit
9
Artikel 36 van het ARS - Code onderworpene: met een bijkomende activiteit gelijkgestelde activiteit
10
Artikel 37 van het ARS - Code onderworpene: met een bijkomende activiteit gelijkgestelde activiteit
11
Artikelen 12 en 13, 13 bis, 14, 15 van het KB nr. 38 - Bedrag van de bijdragen voor en na de pensioenleeftijd en algemene bepalingen inzake de bijdragen

Beraadslaging FO 02 /2015 - 21/22
12

Artikel 11, §2 , 1ste en 2de lid van het KB nr. 38 - Berekeningsgrondslag voor de bijdragen
Artikel 11, §2, 4de en 5de lid van het KB nr. 38 - Berekeningsgrondslag voor de bijdragen van meewerkende echtgenoten
14
Art. 37 en 38 van de wet van 25 april 2014, houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014 en koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, BS 16 juni 2014 – Weerlegbaar vermoeden van onderwerping van vennootschapsmandatarissen (tekst gewijzigd vanaf 1 juli 2014)
15
Artikel 5bis van het KB nr. 38 - Onderwerping van de openbare mandatarissen
16
Artikel 13, § 3, van het KB nr. 38 en art. 37, § 3, ARS - Niet-onderwerping van gepensioneerde mandatarissen
17
Artikel 5 van het KB nr. 38 - Artikel 4 van het ARS – Onderwerping van journalisten, perscorrespondenten en personen die genieten van auteursrechten
18
Artikelen 6 en7 van het KB nr. 38 - Artikel 5 van het ARS – Onderwerping van helpers
19
Artikel 15 van het KB nr. 38 - Hoofdelijk aansprakelijkheid voor de betaling van de bijdragen
20
Artikel 30 bis van het KB nr. 72 van 10/11/1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen- Controle op de toegelaten activiteit
21
Artikel 107 tot 112 van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (ARP) – Cumulatie
zelfstandige activiteit en pensioen - Controle op de toegelaten activiteit – In aanmerking te nemen inkomsten en plafond
22
Artikel 10, §1 en §2, 5° van het KB nr. 38 - Artikel 9, 3de lid van het ARS – Afzien van ingebrekestelling voorafgaand aan ambtshalve aansluiting
23
Wet van 3 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen en het KB van 10 augustus 2005, ter uitvoering van de wet
van 13 juli 2005
24
Artikel 15 § 5 van het KB nr. 38 - Verzaking aan de invordering van de bijdragen van zelfstandigen
25
Artikel 48 van het KB nr. 38 - Verzaking aan de betaling van verhoogde sociale bijdragen voor zelfstandigen
26
Artikel 98 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van
vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (aansluiting, heffing, invordering, verzaking) - Artikel 8 bis van het KB van 15 maart 1993 tot
uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992. - Verzaking aan de betaling van verhoogde sociale bijdragen door de hoofdelijke
aansprakelijken voor de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen
27
Koninklijk besluit van 6/7/1997, tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van
zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, in toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels – Verzaking aan de recuperatie van onterecht
betaalde sociale uitkeringen - faillissementsverzekering
28
Artikel 149 van het koninklijk besluit van 22/12/1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen - Artikel 36 § 2, 4°
van het KB nr. 72 - Verzaking aan de recuperatie van onterecht betaalde sociale uitkeringen Pensioen
29
Artikel 7 van het KB van 27/04/1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen
- Verzaking aan de recuperatie van onterecht betaalde sociale uitkeringen - Kinderbijslagen
30
Artikelen 17bis, 17 ter en 17 quater van het KB nr. 38 – Administratieve sancties
31
Artikel 17 van het KB nr. 38 - Artikelen 88 tot 92 van het ARS – Wet van 25 april 2014 (BS van 6 juni 2014) houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid –
Toekenning van een vrijstelling van bijdragen door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen
32
Artikel 23 ter en quater van het KB nr. 38 – Sociale kennisgevingen
33
Artikel 16 bis van het KB nr. 38 – Invordering van sociale bijdragen /wettelijke hypotheek
34
Artikelen 7 bis en 8 van het KB nr. 38 en artikel 3, §1 van het ARS – Onderwerping van meewerkende echtgenoten
35
Artikel 20, § 2 van het KB nr. 38 - Controle op de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
36
Artikel 11bis van het KB nr. 38 - Verhoging van de bijdragen
13
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Art. 22 KB nr. 38 Oprichting van een Commissie voor vrijstelling van bijdragen.
Artikelen 1 , 20, § 2, 23, 23bis van het KB nr. 38 - Artikel 63 van het KB van 19.12.1967 (ARS) – financiële, boekhoudkundige en administratieve controle van de
sociale verzekeringsfondsen
38

